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Sokáig azt gondoltam - tulajdonképpen még
ma is azt gondolom -, nincs szebb, mint a múlt
század nyolcvanas évei. Különösen az évtized
közepe. Ugy 1986-86 körül valami deru lebe
gett (már és még) a levegőben; szerettem azt a
bölcs, vicces, ironikus, mindentudó lubickolást
a századvégben, és még ma is elfog a vidám

. nosztalgia azután a kerek és kócos világ után.
Ez a világ persze, korábban kezdett megszület
ni, úgy 1976 táján, amikor először kezdtünk
gyanakodva szimatolni a légbe: nocsak, valami
új, "izgi" dolog érződik, vajon miféle? Kezdet
ben csak könnyű szellőcske borzolta a felületet;
ha az ember betévedt a székesfehérvári Ujházi
Péter műtermébe, a szentendrei Vajda Stúdió
pincéjébe, ha a kezébe akadt egy korai Ester
házy-novella, ha Szemethy Endre vagy Banga
Ferenc rajzait lapozhatta, valószínűleg még
nem gondolt másra, mint magukra a képekre, a
szövegre, a rajzra; nem általánosított belőlük,

csak élvezte őket önfeledten. Hamarosan azon
ban, ahogy szaporodtak a művek, kezdtük lát
ni, belátni, hogy itt bizony nem csupán az egyes
művekről van sz ó. Ezek csak sokasodó és egyre
meggyőzőbb jelei annak, hogy kialakulóban
van egy eddig ismeretlen világ. Vagy: nem is
meretlen, csak más szemszögből látjuk most,
mint korábban.

Ez volt az a művészettörténeti pillanat, ami
kor Banga Ferenc színre lépett, olyan egyszeru
en, ahogyan valaki bejön az ajtón . Bangával vi
szont belopózott valami ismerős, mégis megle
pő tekintet is, ez azután kicsit megszédítette a
nézőt. A Banga-féle répa orrú, szálkás, csúfon
dáros, kifordított kesztyűkre emlékeztető lé
nyek, a nyikorgó tárgyak, a szétszakadóban
lévő, de fércöltésekkel még úgy-ahogy összefo
gott látvány, vagy pontosabban a mód, ahogyan
a látvány megjelent, a különös, szokatlan néző

pontok, a ferde szemszögek, a dolgok mögé
néző, kuncogó per spektívák egyszersmind rá
ébresztették az őt körülvevő világ valódi termé
szetére. Ha azóta észrevétlenül elsiklott is az
idő, ez a látásmód szerényen vigyorogva és ta
pintatosan motoszkál a háttérben, ma is újra
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meg újra fe1csillantva azt a hunyorgó,
gonoszkás tekintetet, amely élességéből és iró
niájából mit sem veszített az évek folyamán. Ha
itt most körülnézünk, azt is felismerhetjük,
hogy ezt sokban Banga Ferencnek köszönhet
jük: grafikái ugyanis megőrizték a látásmód
üdeségét és lefegyverző szemtelenségét. Stílusa
alapvetően keveset változott, viszont kötetle
nebb és bátrabb lett a rajz, merészebb a részle
tek közötti üresség, a kihagyás, az elhallgatás,
színesebb a felület. Talán azt fűzhetnénk még
hozzá, hogy - bár mindig is fontos volt számá
ra az irodalom - az évek múlásával egyre in
kább az . Banga kedvtelve szöszöl az irodalom
berkeiben, régi magyar irodalom, indiai epo
szok, kortárs magyar írók - ez neki egyre
megy, otthon érzi magát mindenütt, ahol írás és
kép közös tartományát felfedezheti. Ezek a la
pok és tekercskönyvek pontosan megmutatják,
és velünk is láttatják, velünk is megszerettetik
azt a szellemi hajlékot , amelyet a Mester ra
vaszkás mosollyal és a régi hímzésekre emlé
keztető ákom-bákomokkal népesít be. Kompo
zícióit úgy olvashatjuk, mint egy könyv lapjait,
ábráról ábrára haladva, a sorok között b óklász
va, a részletek között csapongva, majd vissza
térve a sorok rendjébe. Olvasunk, vakulunk,
szórakozunk.

Nagy idők tanújaként láttam egyszer, amint
Banga mester éppen távozni készült egy társa
ságból: "Hát elmegy" - jelentette be szomork á
san a házigazda, az ajtó felé kísérve vendégét.
Mi, ott maradók sajnálkozva intettünk búcsút
és készülődtünk visszamerü1ni a kellemes tár
salgásba. A beszélgetés azonban már nem volt
egészen "zavartalan": mintha furcsa árnyékok
neszeztek volna körülöttünk, mintha kacskarin
gós vonalhurkák kötötték volna össze monda
tainkat, mintha r épaorrú. kifordított kesztyűre
emlékeztető bábok csúfolkodtak-csámpáztak
volna ki-kibukkanva a h áttérból. akár rugóra
járó paprikajancsík a dobozból. Hát persze, a
Mester elment, de itt hagyta nekünk az egész
rosszcsont-menazsériát. Gyanítom, így lesz ez
most is. (Elhangzott 2003. január 77-én a székesfe
hérvári Városi Képt árban, Banga Ferenc kiállításá
nak megnyitójánJ
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